
Piscina d’estiu de Martorell 
(Carrer Gelida, 54) 

11 d’Agost a les 21.30h

QUE CAL SEGUIR
NORMATIVA

L’accés a l’espai de bany nocturn es realitzarà a 
partir de les 22.30 h.

Caldrà seguir les indicacions dels professionals 
del servei.

Aforament limitat. Cal recollir les invitacions 
nominatives a les Oficines del CIES i del Complex 
Esportiu la Vila. Caldrà lliurar-ho en el moment 
d’accés a la piscina.

Per accedir al recinte de la piscina, els menors 
de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un 
responsable major d’edat, que haurà d’estar 
present en tot moment durant l’activitat.

Caldrà fer entrega d’un full de compromís degu-
dament signat, aquest estarà a disposició de les 
Oficines del CIES i Complex Esportiu La Vila.

 

Totes les 
activitats del 
BanyaNit son 

gratuïtes

Un espai saludable per gaudir amb 
amics i família. 

Un entorn ideal per combatre la calor 

de l’estiu amb cinema, música, bany 
nocturn, llum i color. 



23.15 h ZONA DE BANY

23.15 h 
SAPHIE WELLS & 
THE SWING CATS 

00.30 h 
MÚSICA CHILL OUT 

02.00 h 
Clausura del  BanyaNit 

La millor música Chill Out  en directe per 
gaudir d’ un entorn de llum i color.  

Punt Lila  

Punt  Salut Som.Nit  
Espai d’informació, prevenció i reducció de 
riscos associats al consum de substàncies en 
espais d’oci nocturn. 

Refresca’t i banya’t a la piscina, seguint la 
normativa i les indicacions dels responsa-
bles  professionals.

Bar saludable 
lliure d’alcohol 
Sucs, batuts, refrescos, tot de productes 
refrescants amb  l’objectiu de promoure 
alternatives saludables.

ESPAI MÚSICAL

ESPAI SALUT 

Miguel és un aspirant a cantant i guitarrista 
autodidacte que somia de seguir els passos 
del seu ídol, Ernesto de la Cruz, el músic 
més famós de la història de Mèxic...

21.30 h 
COCO

ESPAI CINEMA 

Espai informatiu per a tenir un Martorell lliure 
d’agressions sexuals i comportaments sexistes.

22.30 h 
Obertura d’accés a l’equipament 
per al bany nocturn 

23.15 h 
INICI DE BANY NOCTURN

ESPAI DE BANY 

Presenten un repertori de swing recordant 
temes clàssics del jazz en format acústic i 
original: 

Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Chet Baker, 
Duke Ellingtone, George Gershwin, Jimmy 
McHugh i Dorothy Fields, entre d’altres.


